
                                                                
 

 

Załącznik nr 7 
 

OPINIA O STUDENCIE  

ODBYWAJĄCYM PRAKTYKĘ ŚRÓDROCZNĄ 

OBSERWACYJNO-ASYSTENCKĄ   

W PLACÓWCE RESOCJLAIZACYJNEJ, SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 

 

 

Imię i nazwisko studenta ....................................................................................................  

Numer albumu: ………………….  

Rok studiów: …………………….  

Semestr: ………………………… 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA  

Specjalność: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 

Student odbywał praktykę w okresie od .................................. do ........................................ 

Pełna nazwa i adres placówki: ……................................................................................................... 

......................................................................................................................................................……. 

Liczba przeprowadzonych godzin obserwacji ………….. 

 

Ocena stopnia realizacji zadań praktyki przez STUDENTA 

 

Stopień realizacji zadań śródrocznej  

praktyki obserwacyjno-asystenckiej 
Wysoki Średni Niski 

Punkty 2 1 0 

1.  zapoznanie ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, 
w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań 
resocjalizacyjnych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 
pracowników, uczestników działań resocjalizacyjnych oraz 
prowadzonej dokumentacji 

   

Umiejętność obserwowania 

2 czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku 
prowadzonych przez niego działań 

   

3 toku prowadzonych przez opiekuna działań oraz stosowanych przez 
niego  metod i form pracy  

   

4 zachodzących w pracy resocjalizacyjnej interakcji pomiędzy 
opiekunami/wychowawcami/nadzorującymi itd. a 
podopiecznymi/osadzonymi 

   

5 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 
w placówkach o specyfice resocjalizacyjnej 

   

6.  sposobów aktywizowania i dyscyplinowania 
młodzieży/podopiecznych/wychowanków/osadzonych 

   



                                                                
 

 

Stopień realizacji zadań śródrocznej  

praktyki obserwacyjno-asystenckiej 
Wysoki Średni Niski 

Punkty 2 1 0 

7.  działań profilaktycznych podejmowanych przez opiekunów    

8.  czynności zawodowych pracowników danej placówki     

9.   zachowania i postaw podopiecznych w placówce resocjalizacyjnej    

10.  funkcjonowania i aktywności w czasie działań resocjalizacyjnych 
czy też zajęć grupowych 

   

11.  działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny 

   

12.  stosowania procedur właściwych dla danej placówki    

Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

13 planowaniu i przeprowadzaniu konkretnych zadań i działań o 
charakterze resocjalizacyjnym 

   

14 organizowaniu pracy w grupach i z jednostką    

15 przygotowywaniu scenariusza działań  specyficznych dla  danej 
placówki 

   

16 podejmowaniu działań na rzecz 
podopiecznych/wychowanków/osadzonych w placówce 

   

17  organizowaniu przestrzeni pracy w danej placówce    

18 podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania 
pomocy właściwej dla danej placówki; 

   

Stopień realizacji zadań śródrocznej praktyki resocjalizacyjnej/socjoterapeutycznej 

19 planowanie działań i czynności zgodnych ze specyfiką placówki, 
formułowanie celów, dobór metod i form pracy  

   

20 dostosowywanie metod i form pracy do zadań wskazanych przez 
opiekuna praktyk z ramienia placówki, 

   

22 stosowanie się do zasad obowiązujących w placówce    

23 dostosowywanie sposobu komunikowania i prowadzenia interakcji 
do sytuacji (w zależności od specyfiki danej placówki) 

   

24 podejście do pracy i czynności związanych ze specyfiką zawodu 
oraz stosunek do obowiązków wynikających z podejmowanych 
działań 

   

25 organizację pracy w grupach zadaniowych i z jednostką    

26 dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i 
ograniczeń dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

   

27 podejmowanie indywidualnej pracy o charakterze pomocowym i 
resocjalizacyjnym (pod okiem opiekuna) 

   

28 podejmowanie działań wychowawczych w toku działań 
resocjalizacyjnych, w miarę pojawiających się problemów, w 
sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, 
nieprzestrzegania ustalonych zasad 

   

29 podejmowanie współpracy z innymi pracownikami placówki (w 
miarę możliwości) 

   

 



                                                                
 

 

Uwagi i wnioski: 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

..............................................................................................................................................……. 

 

 

Ogólna ocena : ……………………………………………………………………….  

 

 

 

podpis Opiekuna praktyk z ramienia placówki     pieczęć i podpis  Dyrektora placówki 

 

…………………………………..                                                            …………………………………………... 

 

 

 

pieczęć placówki 

 

 


